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De nieuwe organisatie 
ABG gaat voor meer 
continuïteit in de 
dienstverlening. Kosten-

besparing en efficiency zijn daarnaast 
redenen voor de ambtelijke fusie. Ook 
als het gaat om toegangscontrole. De 
diversiteit op dat gebied was namelijk 
groot. Gilze en Rijen had een elektro-
nisch toegangscontrolesysteem, Alphen-
Chaam en Baarle-Nassau een mecha-
nisch sluitplan. “Al snel werd ons 
duidelijk dat één gezamenlijk toegangs-
controlesysteem ons veel zou brengen”, 
vertelt Van Dongen. De drie gemeen-
ten blijven weliswaar zelfstandig met 
een eigen gemeenteraad en een eigen 
college van burgemeester en wethou-
ders, maar de medewerkers van de 
ambtelijke organisatie werken voor alle-
drie de gemeenten. “Dat bracht een 
verschuiving van werkplekken met zich 
mee en ook moesten medewerkers we-
kelijks op de verschillende gemeente-
huizen zijn. Wij wilden hen niet opza-
delen met drie verschillende sleutels.” 

FUSIE LAG GEVOELIG

Een werkgroep met medewerkers van 
de verschillende afdelingen, zoals facili-
taire zaken, financiën, automatisering 
en gebouwbeheer werd samengesteld. 
Zij bepaalden het programma van ei-
sen. “Gemak voor de gebruikers was 
één, flexibiliteit en beheersbaarheid wa-
ren andere speerpunten bij de keuze 
voor het toegangscontrolesysteem. Wij 
wilden de openheid en toegankelijk-
heid van de gemeentehuizen behou-

den, zonder de veiligheid van mensen, 
apparatuur, onderzoeksgegevens en an-
dere gevoelige informatie in gevaar te 
brengen”, aldus Van Dongen. De fusie 
lag namelijk gevoelig, ook onder de 
medewerkers vanwege de verschuiving 
van werkplekken. “Wij wilden voorko-
men dat de betrokken medewerkers 
voor een dichte deur zouden komen te 
staan en zich daardoor niet welkom 
zouden voelen op hun nieuwe werk-
plek.” Bovendien was er de wens om 
vanuit één centraal systeem en op af-
stand alles te kunnen beheren. “De dy-
namiek hier is best stevig. Ambtenaren 
van ABG, de raadsleden, het college, 
externen; noem het allemaal maar op. 
Honderden mensen bezoeken dag in, 
dag uit de drie gemeentehuizen. Op 
niveau, per afdeling, per deur wilden 
wij kunnen regelen wie waar en wan-
neer naar binnen mag, ook in de 
avonduren of de weekenden. En het 
terughalen van gegevens moest ook in 
een handomdraai zijn geregeld.” 

KORTE DOORLOOPTIJD

Na diverse voorstellen en demo’s is ge-
kozen voor het toegangscontrolesys-
teem van dormakaba. Dit is sinds janua-
ri 2016 operationeel. De gesprekken 
over het vernieuwen en samenvoegen 
van de bestaande toegangscontrolesys-
temen bij de drie gemeentehuizen 
startten een jaar daarvoor. “Voor een 
dergelijk complex project is het een 
heel korte doorlooptijd geweest”, weet 
Van Dongen. Toch verliep het soepel, 
zegt hij. “De buitenschil is voorzien van 

Van drie naar één. De ge-
meenten Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau en Gilze en 
Rijen zijn bestuurlijk zelfstan-
dig, maar werken sinds 1 ja-
nuari 2016 onder de noemer 
ABG samen in één ambtelij-
ke organisatie. De drie  
gemeentehuizen hebben 
sindsdien één toegangscon-
trolesysteem. Marc van Don-
gen, teamleider facilitaire za-
ken, legt uit hoe dit tot stand 
is gekomen.

Drie gemeenten verenigd in één toegangscontrolesysteem 

‘ Medewerkers voelen 
zich hier welkom’

TOEGANGSCONTROLE

Marc van Dongen, teamleider facilitaire 
zaken: “We wilden medewerkers niet opzade-
len met drie verschillende sleutels.” 
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21 bekabelde deuren, die direct vanuit 
het Exos-toegangsmanagementsysteem 
zijn te beheren. De 14 binnendeuren 
zijn niet-bekabeld en hebben elektro-
nisch deurbeslag.” Omdat het deurbe-
slag compatibel is met de cilindersloten 
in de gemeentehuizen hoefden de 
deursloten niet te worden vervangen. 
“Ons toegangscontrolesysteem bevat 
dus een aantal online (bedraad, red.) 
en stand-alone (draadloos, red.) deu-
ren”, aldus de teamleider facilitaire za-
ken. Dat geldt niet voor de bekabelde 
buitendeuren. Die zijn via het Exos-
managementsysteem op afstand te be-
heren. Om het risico op een verloren 
of gestolen badge te verminderen, zijn 
de toegangsrechten 24 uur geldig. De 
toegangsrechten worden automatisch 
ververst elke keer dat de badgehouder 
het gebouw binnengaat.

DOELGROEPEN MET EIGEN RECHTEN

Binnen het toegangsmanagementsys-
teem zijn verschillende groepen aange-
maakt met eigen rechten. De opzet er-
van is even simpel als doeltreffend, 
blijkt uit de beschrijving van Van Don-
gen. “Wij zijn gestart met het maken 
van een algemeen profiel dat voor ie-
dereen hetzelfde was. Vervolgens is het 
personeelsbestand nauwkeurig geanaly-
seerd en bekeken op bijzonderheden. 
Van daaruit zijn de groepen ontstaan: 
het ambtelijke apparaat, het college, de 
raadsleden en externen. Raadsleden 
van de ene gemeente hebben bijvoor-

beeld niets te zoeken in het gemeente-
huis van de andere gemeente. Voor het 
college is dat weer anders.” Binnen de 
groepen zijn er verder individuele uit-
zonderingen gemaakt. Van Dongen: “In 
het gemeentehuis van Alphen-Chaam is 
bijvoorbeeld een politiepost aanwezig. 
Die politiemensen vallen buiten de 
standaard en hebben aangepaste rech-
ten. Net als de jeugdwerkers die in- en 
uitlopen, de medewerkers van de reclas-
sering en de mensen van de schoon-
maak en de beveiliging, die ingehuurd 
worden.” 

MUTATIES

Het bestaande alarmsysteem is geïnte-
greerd in het toegangscontrolesysteem 
en ook is er een koppeling gemaakt 
met printers, die samen met het toe-
gangscontrolesysteem nieuw zijn geïn-
stalleerd. Van Dongen: “Onze mede-
werkers sturen vanaf hun computer 
documenten naar het apparaat, in wel-
ke van de drie gebouwen dan ook, en 
melden zich vervolgens met de tag aan 
bij de printer. Direct verschijnt op het 
display van de printer de persoonlijke 
wachtrij waarna de documenten kun-
nen worden uitgedraaid.” De Mifare-
chip in de tag maakt dit mogelijk. 
“Deze is veelzijdig en in combinatie met 
de openheid van het beheersysteem 
biedt dit veel mogelijkheden.”

Dit is ook van belang geweest bij de uit-
eindelijk keuze voor het toegangscon-

trolesysteem. “De koppeling met de 
printers was zo gemaakt, evenals de uit-
breiding van het toegangscontrolesys-
teem naar nieuwe gebouwen, zoals de 
gemeentewerven. De medewerkers daar 
hebben al een tag, aangezien zij soms 
ook op de gemeentehuizen moeten 
zijn. Kaartlezers plaatsen en klaar is 
Kees. Nou, dat is niet helemaal waar. 
Op de werven hebben wij te maken met 
tal van externe bedrijven die ook in het 
systeem moeten worden opgenomen.”

COMMUNICATIE

Twee gebouwbeheerders van ABG zijn 
verantwoordelijk voor het beheer van 
het toegangscontrolesysteem via het 
Exos-managementsysteem. Zij nemen  
tags in en geven deze uit aan nieuwe 
medewerkers of externen die (tijdelijk) 
werkzaam zijn voor de gemeenten. “De 
leidinggevenden zorgen voor autorisa-
tie, zij bepalen uiteindelijk wie welke 
rechten krijgt. Ook de mutaties worden 
door hen doorgevoerd. De gebouwbe-
heerders voeren de door de leidingge-
vende aangereikte autorisaties in”, al-
dus Van Dongen.

Hoewel de implementatie soepel is ver-
lopen, liep Van Dongen ook tegen za-
ken aan. “Wij hadden vooraf niet vol-
doende in kaart hoeveel gebruikers het 
systeem zou kennen. Wij gingen uit van 
400, uiteindelijk zijn dat er ruim 660 
geworden. Hierdoor hebben wij extra 
tags moeten aanvragen en diende de 
licentieovereenkomst te worden aange-
past. Dat heeft gezorgd voor enige ver-
traging.” Communicatie via onder meer 
een nieuwsbrief is verder essentieel ge-
weest bij de overgang naar het nieuwe 
toegangscontrolesysteem. “Dit alles om 
draagvlak te creëren en daarin zijn wij 
goed geslaagd. Medewerkers ervaren 
meer gemak met dit centrale toegangs-
controlesysteem, ervaren een gevoel 
van welkom zijn.” 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwer-
king met dormakaba.


